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Exkurze pro AT2, AT3, AT4: Drážďany - výroba elektromobilů 
VOLKSWAGEN, digitalizace, budoucnost v automobilovém 

průmyslu, Dopravní muzeum 
 

Exkurze se skládá z návštěvy Skleněné manufaktury Volkswagen, prohlídky města s průvodcem a návštěvy Dopravního muzea. 
 
Manufaktura Volkswagen:  Od roku 2001 se přímo v centru Drážďan nachází 
architektonicky unikátní budova společnosti Volkswagen, kde se do března roku 2016 
vyráběl automobil vyšší třídy VOLKSWAGEN Phaeton.  Od dubna 2017 se v továrně 
vyrábí nové elektromobily. Skleněná fasáda manufaktury symbolizuje transparenci a 
otevřenost: skrz průzračné stěny před sebou vidíte výrobní linky a muzeum společnosti 
Volkswagen. Exkurze trvá cca 75 min. a návštěvníkům bude představena společnost 
Volkswagen jako celek, prohlídka bude zaměřena na výrobu elektromobilů, digitalizaci a 
budoucnost v automobilovém průmyslu. CK na exkurzi zajišťuje výklad v češtině, tj. 
průvodce v češtině nebo překlad z aj/nj do češtiny, skupina je rozdělena na 3 – 4 
skupiny. 
 
Prohlídka města s průvodcem - 1 hod.: Brühlovy terasy nad Labem, barokní 
Taschenbergský palác, raritní venkovní obraz, který je složený z kousků míšeňského 
porcelánu - Fürstenzug, kostel Hofkirche, Semperova opera, náměstí Neumarkt,  
kostel P. Marie, náměstí Altmarkt s pozdně barokním chrámem Kreuzkirche,  
Nová radnice, jejíž věž s vyhlídkovým ochozem měří 100 m. 
 

Cena:  1150,- Kč  -  příspěvek školy na dopravu 500,- Kč,   - příspěvek ze SRPŠ 200,- Kč 
 

Cena po slevě:  450,- Kč    Termín:  24. 10. 2018    Přihlášky:  Mgr. Šikýř Ota,  kancelář č. 336 
 
Přibližný program (sled jednotlivých návštěv se může změnit dle dostupnosti rezervací): 
06:30 -  odjezd od školy 
09:45 –  příjezd do Drážďan 
10:00 – 11:30 kratší procházka centrem Drážďan s průvodcem 
11:45 – 13:45 rozchod na nákupy na Prager Strasse 
14:15 – 15:45 exkurze skleněné manufaktury Volkswagen 
16:30 – 17:30 návštěva Dopravního muzea  
18:00 – odjezd z Drážďan 
21:15 – 21:45 – příjezd  
 
Cena zahrnuje: 
- autobusovou dopravu od školy a zpět vč. parkovného a daně za přepravu osob v Německu, služby průvodce CK 
- KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ od ERV Evropské pojišťovny do výše 2,4 mil. Kč (obsahuje - léčebné výlohy, trvalé následky úrazu, škoda na   
majetku, škoda na osobních věcech, úhrada stornopoplatků, tj. v případě nemoci vrací pojišťovna 80% ceny zájezdu) 
- povinné pojištění CK pro případ úpadku 
- vstupné automobilka Volkswagen s průvodcem v češtině 7 EUR 
- vstupné pro školní skupinu se jmenným seznamem s razítkem školy do Dopravního muzea 4 EUR 
Cena nezahrnuje: 
- další náklady nad rámec programu 
 
DOKLADY: studenti s sebou musí mít cestovní pas nebo občanský průkaz (bez dokladu není možné vycestovat).  


